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Crianças crescem, jovens envelhecem, 
pessoas casam-se, alguns têm filhos, 
perdem-se empregos, arrumam-se outros ... 
Tudo isto reflete algo que acontece com todo 
mundo, que são as mudanças. O ser humano, 
bem como toda a criação vive em constante 
processo de mudança, grandes ou pequenas, 
intensas ou amenas. O fato é que é inevitável 
passar por algum tipo de mudança.

Há mudanças que fazem parte do 
desenvolvimento de todo ser humano, como 
é o caso do desenvolvimento físico. Há 
aquelas que nós desejamos e corremos atrás 
para que aconteçam, como a compra de um 
automóvel, mas há também as que não 
planejamos e, por vezes, nos pegam de 
surpresa, como a perda de alguém. Isto mais 
uma vez nos serve para constatar que as 
mudanças acontecem com todo mundo. 
Entretanto, nem todos lidam com as 
mudanças da mesma forma. Algumas 
pessoas as encaram com resistência, medo, 
insegurança, revolta e tristeza, mas também 
há os que passam pelas mesmas com alegria, 
expectativas e confiança. Certamente você já 
deve ter experimentado passar por 
mudanças e consegue identificar as 
diferentes maneiras com que lidou com cada 
uma delas, algumas maneiras boas e outras 
não tão saudáveis.

Quando se trata da nossa vida cristã, 
as mudanças estão presentes em nosso 

caráter, em nosso comportamento, em toda 
a nossa vida, afinal, Cristo nos redimiu para 
que não mais vivêssemos para nós mesmos, 
mas sim, para Ele (2 Co 5.15). Sem mudanças 
é impossível haver crescimento, 
desenvolvimento e amadurecimento.

Tendo em vista tais realidades, seus 
desafios e nossos padrões de 
comportamento diante das mesmas, é 
importante que todos nós fixemos nossos 
olhos nAquele em quem não há mudança 
alguma (Tg 1.17), em nosso Senhor que é o 
mesmo hoje, ontem e o será eternamente 
(Hb 13.8) e desenvolvamos em nós a 
consciência de que Ele é um Deus que não 
apenas permite que as mudanças 
aconteçam, mas também nos conduz em 
direção a mudanças.

Que possamos viver nossas vidas na 
total dependência do nosso Senhor e 
aprendamos quantas lições forem possíveis 
com cada mudança experimentada, 
descansando no Senhor que é soberano 
sobre tudo e todos e vivendo debaixo de Sua 
graça.
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Acontece com todo mundo



O Grande Plano: Adoração Agora - Lucas 1.67-80
Preletor: Fernando Leite

Introdução
Lc 1.67

A adoração verdadeira repousa sobre 
verdades absolutas que toma suas 
referências do ensino e exemplo das 
Escrituras.

Para que sejamos aceitos por Deus como 
adoradores, precisamos aplicar as 
seguintes verdades:

1ª Verdade: Realidade da experiência 
pessoal com Deus
Lc 1.5-6; Lc 1.76-77; Lc 1.68;80

2ª Verdade:
Reconhecimento de quem é Deus
Lc 1.69.70; Is 11.1; Lc 1.72-73; Gn 12.1-3; 

Mt 26.27-28; Lc 1.69-70; Lc 1.72-73



3ª Verdade:
Reconhecimento do que Deus tem feito
Lc 1.68; Mc 10.45; Lc 1.69,71; Lc 1.78-79

4ª Verdade: Ter sido habilitado como 
adorador por Deus
Lc 1.76-77,79; Lc 1.74-75

Conclusão      


